NÁPOJOVÉ BALÍČKY ALL INCLUSIVE

pri rezervácii vopred ušetríte 15 % servisného poplatku
Pranzo & cena - All inclusive počas hlavných jedál od 16,99 EUR dospelý, 7,99 EUR dieťa / deň *
V balíčku je zahrnutý výber vín, ktoré nie sú na vínnom lístku, ďalej nealkoholické nápoje, čapované pivo, minerálka. Platí
iba pre rozlievané nápoje objednané v reštaurácii a v samoobslužnej reštaurácii počas obeda a večere.

Brindiamo - All inclusive od 25,49 EUR / deň * (pre dospelých)
Bohatý výber rozlievaných alkoholických a nealkoholických nápojov v hlavnej a v bufetovej reštaurácii v dobe obeda a
večere a v priebehu celého dňa v baroch.
Nápoje zahrnuté v balíčku: Aperitívy a vermuty, medzinárodné čapované pivá, rozlievané vína biele, ružové a červené,
grappa, koňak, whisky, gin, vodka, rum, brandy, tequila, likéry, nealkoholické kokteily, bylinné horké, ovocné džúsy,
nealkoholické nápoje a minerálky, teplé nápoje (kávy, čaje), čokoláda z čokoládového baru.
Aktuálnu ponuku zistíte z nápojových lístkov.

Più Gusto - All Inclusive & alkoholické kokteily od 28,49 EUR / deň * (pre dospelých)
Bohatý výber rozlievaných alkoholických a nealkoholických nápojov v hlavnej a v bufetové reštaurácii v dobe obeda a večere
a v priebehu dňa v baroch.
Nápoje zahrnuté v balíčku: 34 druhov alkoholických a nealkoholických kokteilov, miešaných a mrazených nápojov.
Aktuálnu ponuku zistíte z nápojových lístkov.

Intenditore – All Inclusive gurmetský balíček od 45,99 EUR / deň * (pre dospelých)

Nápoje zahrnuté v balíčku: všetky rozlievané nápoje v reštauráciách a baroch, prvotriedne značkové produkty, prémiové
likéry a rozlievané šampanské. V cenových reláciách do 9 EUR /pohár a taktiež nápoje z minibaru v kajute.

Giovani - All Inclusive pre deti od 4 do 17 rokov od 16,49 EUR / deň

Dá sa objednať iba spoločne s balíčkom pre dospelých Brindiamo, Più Gusto či Intenditore. Obsahuje výber rozlievaných
nealkoholických nápojov s výnimkou nápojov z minibaru.
Nápoje zahrnuté v balíčku: nealkoholické nápoje a minerálky, kokteily bez alkoholu, aperitív Crodino, ovocné džúsy,
čokoládu z čokoládového baru, 5 druhov kávy.
Pri plavbách z USA platí pre deti a mládež od 4 do 20,99 rokov.

Podmienky pre nákup a čerpanie nápojových balíčkov All Inclusive
° balíčky je možné objednať pre 6-dňovú a dlhšiu plavbu
° balíček All Inclusive sa musí objednať pre všetky osoby cestujúce pod rovnakým rezervačným číslom
° deťom do 18 rokov sa alkohol nepodáva. Pri plavbách z prístavov USA je hranica dospelosti v súlade so
zákonmi USA 21 rokov; v tomto zmysle sa posúva aj cena a platnosť balíčkov.
° v cene balíčkov je už zahrnutý 15 % servisný poplatok (platí iba pri nákupe vopred v CK)
° v cieľových destináciách Karibik (EU), Dubaj a Severná Európa je započítaný príplatok 1 EUR/deň*
° v cieľových destináciách Karibik (USA) a Brazília sa účtuje v USD
° pre lode Costa neoCollection je k dispozícii iný, špeciálny balíček
° nápoje je možné objednávať iba pre vlastnú konzumáciu; pri zneužití bude balíček hosťovi odobratý
° Costa Cruises si vyhrádza zmenu cien podľa lode a sezóny.

NÁPOJOVÉ BALÍČKY JEDNODRUHOVÉ

pri rezervácii vopred ušetríte 15 % servisného poplatku

Mineral water package - cena 36 EUR

Balíček obsahuje: 13 fliaš minerálnej vody 0,75 l (=20 % zľava z predávaných minerálok na lodi)

Beer package - cena 93 EUR

Balíček obsahuje: 20 čapovaných pív 0,4 l. K dispozícii na vyžiadanie a iba na niektorých lodiach.

Boys & Girl Card Short / Card - cena 65 EUR / 110 EUR

= 20 /40 nealko nápojov – limonády, ľadový čaj, čerstvé ovocné šťavy, mliečne kokteily, džúsy, nealko
longdrinky apod.

Biele vína - fľaša

Chardonnay Serbato Langhe – cena 24,15 EUR
Pinot Grigio Collio– cena 26,45 EUR
Greco di Tufo "Cantina Manimurci"– cena 31,05 EUR
Chablis Premier Cru "Montmains"– cena 55,20 EUR

Červené a ružové vína - fľaša

Matheus Rose "Sogrape"– cena 25,30 EUR
Chianti Classico – cena 27,60 EUR
Beaujolais Villages – cena 29,90 EUR
Teroldego Rotaliano – cena 40,25 EUR
Chatenauef du Pape - cena 51,75 EUR
Brunello di Montalcino - cena 63,25 EUR

Šumivé vína a sekty - fľaša

Asti Spumante - cena 25,30 EUR
Prosecco - cena 25,30 EUR
Berlucchi cuvee Imperiali Brut - cena 40,25 EUR
Ferrari Perle, cena 40,25 EUR
Moet & Chandon Brut - cena 69 EUR
Vueve Clicquot Brut - cena 74,75 EUR
Moet & Chandon Dom Perignon - cena 230 EUR

BALÍČKY PRE OSLAVY A VÝROČIA
Happy Birthday package, cena 27 EUR
Obsahuje: fľašu šumivého vína, narodeninovú tortu, blahoželanie podpísané kapitánom.
Deň a hodinu donášky torty je treba dohodnúť na lodi.
Celebration package, cena 40 EUR
Obsahuje: fľaša šumivého vína Ferrari, 12 jahôd namočených v čokoláde.
Honeymoon / Anniversary package, cena 119 EUR
= 2 x župan Costa, 1 portrét od profesionálneho fotografa, kvetinová výzdoba, fľaša šumivého vína, certifikát
lásky podpísaný kapitánom, pozvanie na špeciálnu kokteilovú párty.
Uvítací balíček Ruby Welcome Package, cena 60 EUR
= fľaša šumivého vína, misa jednohubiek, denne doplňovaný kôš s ovocím v kajute, pozvánka na koktail party.
Uvítací balíček Emerald Welcome Package, cena 120 EUR - Rezervácia a platba v CK alebo pri nalodení.
Obsahuje: fľaša šumivého vína (Ferrari Perlè), misa s 12 jednohubkami, denne doplňovaný kôš s ovocím v
kajute, uvítacia kvetinová výzdoba, pozvánka na VIP kokteilovú párty alebo recepciu.
Uvítací balíček Diamond Welcome Package, cena 160 EUR - Rezervácia a platba v CK alebo pri nalodení.
Obsahuje: fľaša sektu (Veuve Clicquot), misa s 12 jednohubkami, denne doplňovaný kôš s čerstvým ovocím v
kajute, uvítacia kvetinová výzdoba, pozvánka na VIP koktailovú párty alebo recepciu.
Aktualizované: január 2017. Zmeny vyhradené!

